
Bestyrelsesmøde d.5. november 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

Deltager: 

Bente, Maj, Katarina, Lars Rune Bo, Jan, fraværende Allan 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået 

 

Formanden siger: 

Jan deltog ikke på rep. Mødet grundet forhøjet Corona situation. Andre i bestyrelsen fik muligheden i 

stedet, men har alle takket nej, grundet risikoen for smitte. 

Jan har været til møde med kommunen og de andre interessante ang. Brendstrup byudvikling. Han har 

informeret resten af bestyrelsen herom. 

Vi skal have styr på alle vores gamle hængepartier, hvilket vi vil bruge lidt ekstra tid på, til vi er færdige. 

Ang. Storskraldspladsen, som mangler at blive beklædt med brædder, spørger Jan om bestyrelsen kan 

godkende at ham og Bente laver det selv, frem for det fællesprojekt det ellers er tænkt som. Projektet kan 

ikke være fælles, grundet Corona, men materialer osv. er indkøbt, så det skal i princippet bare laves inden 

vinter. Bestyrelsen siger ok for at ØB kontaktes ang. dette.  

Der er sendt mail til TB ang. Snerydning. Vi forventer at firmaet kommer i betragtning, når der er 

kontraktforhandling. 

 

Fra ØB: 

Fælleshuset er igen lukket helt ned, bortset fra at bestyrelsen må benytte det til bestyrelsesmøder. 

Mundbind skal bæres, og der af sprittes efter mødet.  

Fælleshuset kan for nuværende ikke lejes, grundet Corona. 

 

Opgave opfølgning: 

Vi arbejder videre på at lave en kontrakt, når der udleveres en nøgle til hh. Garage og depot. Derfor vil 

udleverede nøgler senere blive indsamlet til mærkning, og genudlevering mod et depositum.  



Det har ikke været muligt, at gennemskue hvad der er rettet til i råderetskataloget. Vi kan ikke få at vide 

hvilke sider der er rettet i, derfor ser vi os nødsaget til at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi 

vil prøve at gennemskue hvilke rettelser der lavet, og om det kan godkendes. 

Vi vil tage kontakt til ØB, for at høre om fremtidige rettelser kan fremhæves med rødt. 

 

Økonomi: 

I forhold til det budgetterede, ser vores økonomi ok ud. Men vi afventer stadig en stor regning på el 

arbejde vedr. Gadebelysning på nordsiden. 

 

Fælleshusudlejning: 

Der har været en aflysning af udlejning grundet corona.  

 

Beboerhenvendelser: 

Der har ikke været nogen. 

 

Udvalg: 

Velkomstkomite består af Cecilie og Bente. Der har ikke været nogle tilflytninger. 

Aktivitetsudvalg: Katharina og Maj har lukket ned for kaffearrangementer grundet Corona og 

forsamlingsforbud. Alle i landsbyen er velkomne til kaffe, men forsamlingsforbuddet gør at vi ikke kan 

samles alle. Derfor aflysning, da arrangementer skal være lige for alle, og vi ikke kan bede folk om at gå. Vi 

håber på at vi snart kan genoptage arrangementerne. 

Vedligehold: Der er ikke mødt nogen op fra vedligehold, derfor er det nedlagt. Vedligeholdet kan 

genetableres vedfremmøde. Bestyrelsen tager kontakt til repræsentanten for vedligehold, for at få 

udleveret evt materialer til opbevaring i fælleshuset. Det er et krav fra ØB at udleverede materialer ikke 

opbevares privat.  

Bestyrelsen mødes ekstraordinært på mandag d. 9/11 kl. 16 i fælleshuset. 

 

Greenteam: Der er ikke mødt nogen op fra greenteam. Derfor nedlægger vi udvalget. Udvalget kan 

genetableres ved fremmøde. Det står stadig folk frit for, at slå græsset på fællesarealerne med traktoren.  

Bestyrelsen mødes ekstraordinært på mandag d. 9/11 kl 16 i fælleshuset. 

 

 



Websiden: 

Websiden er nedlagt og punktet slettes for eftertiden i referatet. 

Jan ejer www.storbylandsbyen.dk da den skal stå under et cpr nr. Han ejer den for landsbyen og den kan til 

enhver tid overdrages til landsbyen, hvis vi vurderer at der skal oprettes en ny hjemmeside. 

 

Eventuelt 

Bestyrelsen har besluttet at sælge 20 af de nye stole, vi sælger alle de skabe vi vurderer der er i overskud, 

så vi kan få et pænt fælleshus, uden rod. Bestyrelsen har købt en ny, brugt og bedre computer til fremtidigt 

bestyrelsesarbejde. Nuværende bestyrelsescomputer har kun været til låns.  

Private ting må ikke opbevares i fælles garage/hus, medmindre de bliver doneret til fælles brug.  

Næste møde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag d. 3 december kl. 16.30 

 

Referat fra bestyrelsesmødet i oktober vedlægges dette referat, da vi grundet Corona ikke kunne komme til 

at printe efter sidste møde.  

http://www.storbylandsbyen.dk/

